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K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoi- 
minta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluvat 
kaikki Suomen K-kauppiaat. K-kauppiasliiton pe-
rustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittä-
minen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten  
etujen ajaminen.
 
K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen 
johtokunnissa ja toimialayhdistysten sekä liiton  

hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto  
vaikuttaa osallistumalla kaupan alan järjestöjen  
toimintaan.

Liiton luottamustehtävissä toimii noin 70  
K-kauppiasta, jotka edustavat valitsijoitaan eli 
kaikkia K-kauppiaita. Kauppiaiden tukena toi-
mii 16 henkilön toimisto. K-kauppiasliitto tarjo-
aa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä  
menestymään työssään.

K-KAUPPIASLIITTO  
- YRITTÄJYYTTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Tommi ja Mari Kaipainen,  
K-market Iso-Kappa, Helsinki.
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Uudistusten vuosi

Suomen taloudessa nähtiin toimintavuoden lopus- 
sa elpymisen merkkejä. Pitkän laskukauden jälkeen 
kuluttajien luottamus talouteen nousi korkeam- 
malle kuin vuosiin ja talous virisi hienoiseen 
kasvuun. Koko vähittäiskauppa kasvoi lähes  
kaksi prosenttia.

K-ryhmän päivittäistavarakauppa vahvistui Kes-
kon ostettua Suomen Lähikaupan. Ketju-uudistuk-
set aloitettiin K-market- ja K-citymarket-ketjuissa.  
K-marketeiksi muutettuja Siwoja ja Valintatalo-
ja oli vuoden lopussa 223, joista K-kauppiaille oli  
siirretty 18.

Kaupan aukioloajat vapautuivat vuoden 2016 
alusta. Muutos kasvatti suurten päivittäistavara-
kauppojen myyntiä, mutta samalla poistui pien-
ten, alle 400 neliömetristen ruokakauppojen pit-
kään aukioloon perustunut kilpailuetu. Pidennetyt 
aukioloajat, kova hintakilpailu ja ruuan hinnan las-
kun jatkuminen toivat haasteita päivittäistavara-  
kauppojen kannattavuudelle.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa 
vahvistui, kun Kesko osti Onnisen. K-rauta- ja Rau-
tia-ketjujen myynti ja markkinaosuus kasvoivat. Toi-
mintavuonna päätettiin K-rauta ja Rautia-ketjujen 
yhdistämisestä yhdeksi uudeksi ja entistä vahvem-
maksi K-Rauta-ketjuksi.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN  
JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

K-KAUPPIASLIITON 104. TOIMINTAVUOSI

K-maatalouskauppojen myynti laski lannoitteiden, 
polttoaineiden ja viljan hintojen alenemisen myö-
tä, mutta kehittyi markkinoita paremmin. K-ryhmän 
erikoiskaupat kasvattivat myyntiään loppuvuodes-
ta ja kannattavuus parani niin Intersport- kuin Koo-
kenkä-ketjussakin.

K-kauppiasliiton perustehtävä on K-kauppiasyrit-
täjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä 
yhteistyö Keskon kanssa. Liiton toimintavuoden 
painopisteinä olivat Keskon ja K-kauppiaiden hy-
vä yhteistyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja  
K-kauppiasyrittäjyyden tunnetuksi tekeminen päät-
täjille sekä strategisen omistajuuden vahvistaminen.

Liiton tapahtumissa rakennettiin vertaisverkosto-
ja ja nostatettiin K-henkeä. K-kauppiaspäivät jär-
jestettiin Levillä huhtikuussa ja samassa yhteydes-
sä pidettiin myös K-kauppiasliiton vuosikokous.  
Kauppiaille järjestettiin kaksi täpötäyttä opintomat-
kaa Dubliniin sekä aluetapaamisia eri puolilla Suo-
mea. K-ryhmän yhteiseen ammattitapahtumaan K-
Team Päiville kerääntyi lähes 6 000 K-ryhmäläistä  
ja yhteistyökumppania, joista 570 kauppiaita.

Nuorten ja muiden erityisryhmien palkkaamista 
edistettiin tarjoamalla K-kauppiaille työllistämisen 
neuvontapalveluita. Kolmen ja puolen vuoden ai-
kana K-ryhmän nuoriso-ohjelman kautta K-kauppoi-

hin ja Keskoon on työllistetty yli 3 200 syrjäytymisu-
han alla olevaa nuorta.

Kauppoihin koulutettiin uusia osaajia ja työnanta-
jakuvaa vahvistettiin jatkamalla Kauppa- ja yrittä-
jyys -opinto-ohjelmaa 16 ammattikorkeakoulussa. 
Opintojen suorittaminen tuli mahdolliseksi myös vii-
dessä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Toiminta-
vuonna opiskelun aloitti 900 opiskelijaa. Lisäksi K-
kauppiaille ja heidän avainhenkilöilleen järjestettiin 
sosiaalisen median ja työpaikkaohjaajan koulutusta. 
Näissä eri paikkakunnilla järjestetyissä koulutuksis-
sa oli yli 220 osallistujaa.

K-kauppiasliiton viestintää kehitettiin aktiivises-
ti. Toimintavuonna uudistettiin liiton nettisivut,  
avattiin Twitter-tili ja lisättiin sähköisten uutiskirjei-
den määrää ja kohderyhmiä. Liiton Facebook-päivi-
tysten, videoiden ja muiden digitaalisten kanavien 
suosion kasvu todistivat, että liiton viestintä on ke-
hittynyt monikanavaiseksi. 

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö jatkuivat aktiivi-
sena. K-kauppiasliitto toimi kaupan alan järjestöjen 
kautta kauppiasyrittäjyyden toimintaedellytysten 
parantamiseksi. K-kauppiasliitolla oli Elinkeino-
elämän keskusliiton, Kaupan liiton, Perheyritys-
ten liiton sekä toimialakohtaisten liittojen toimie-
limissä yhteensä 22 edustajapaikkaa, joissa liittoa 
edustivat K-luottamuskauppiaat ja toimiston asi-
antuntijat. K-kauppiasliiton jäsenyys Perheyritys-
ten liitossa päättyi 31.12.2016. Järjestöjen kaut-
ta tapahtuneen vaikuttamisen ohella päättäjiin  
ja virkamiehiin oltiin yhteydessä suoraan.

Vaikuttamistyössä tehtiin tunnetuksi K-kauppi-
asyrittäjyyttä ja otettiin kantaa alkoholilain uu-
distamiseen, sakon muuntorangaistukseen,  
paikalliseen sopimiseen sekä elintarvikeketjun 
kauppatapojen sääntelyyn ja ruokahävikkiä kos-
kevaan lakialoitteeseen. Ruokahävikistä tehtiin K-
ruokakauppiaille kysely, jonka tuloksia käytettiin  
laajasti vaikuttamistyössä.
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K-kauppiasliitto ja sen yhdistykset lisäsivät Kes-
ko-omistustaan hankkimalla toimintavuoden ai-
kana pitkäaikaiseen omistukseen 169 537 Keskon  
A-osaketta.

K-kauppiasliitto ei perinyt toimialayhdistyksiltä  
jäsenmaksua toimintavuonna 2016. Toimialayh-
distyksille annettiin suositus hankkia näin sääs-
tyneillä varoilla Keskon osakkeita pitkäaikaiseen  
omistukseen.

K-ryhmälle rakennettiin K-kauppojen ja Keskon 
yhteinen henkilökuntaetu yhteistyössä Keskon ja 
K-kauppiaiden kanssa. Kesko-konserni ja sen 331 
kauppaa sekä 959 K-kauppiasta ja heidän 1081  
K-kauppaansa liittyivät mukaan vapaaehtoiseen  
K-henkilökuntaetujärjestelmään. Alennusjärjestel-
mä otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa, ja edun 
piirissä on noin 50 000 K-ryhmäläistä ja heidän puo-
lisoaan.

Hallituksen työ painottui toimialojen kehityksen ak-
tiiviseen seuraamiseen sekä K-kauppiasyrittäjyyden 
tukemiseen ja vahvistamiseen yhteistyön, edunval-
vonnan, strategisen omistajuuden ja kehityshank-
keiden kautta. Hallitus seurasi toimialojen kehitys-
tä toimialakatsauksissa, joissa toimialayhdistysten 
puheenjohtajat esittivät näkymiä K-ketjujen ja  
alansa tilanteesta.

K-kauppiasliiton hallitus käynnisti yhteistyössä Kes-
kon kanssa suunnittelutyön K-kauppiaiden ja kaup-
pojen henkilökunnan osaamisen kehittämisen ja 

valmentamisen organisoimiseksi uudelleen. K-kaup-
pojen vastuullista toimintaa edistääkseen hallitus 
hyväksyi ja päätti ottaa käyttöön K-kauppiaan vas-
tuulliset toimintaperiaatteet.

K-kauppiasliiton toiminnan kehittämiseksi kauppi-
aiden tyytyväisyyttä ja odotuksia mitattiin helmi-
kuussa jäsenkyselyllä. Kauppiaiden tasavertaisen 
kohteluun ja naiskauppiaiden kannustamiseen pa-
neuduttiin tutkimuksessa, joka käsitteli naisten toi-
mimista K-kauppiasyrittäjinä ja K-kauppiasliiton 
luottamustehtävissä.

Toimialayhdistysten sääntöjä ja käytäntöjä moder-
nisoitiin mm. sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun 
edistämisen näkökulmasta. K-kauppiasnimikkeen 
käyttöoikeudet laajennettiin koskemaan tietyin eh-
doin myös jäsenkauppiaan kaupassa päätoimisesti 
työskenteleviä sisaria tai veljiä, jotka ovat K-kaup-
payrityksen osakkaita tai vastuullisia yhtiömiehiä. 
Kaikissa toimialayhdistyksissä toteutettiin hallituk-
sen suosittama sääntömuutos, jonka myötä jäsen-
kauppiasta voi yhdistyksen kokouksessa edustaa 
valtakirjalla myös hänen kaupassaan työskentelevä 
K-kauppias-nimikkeen käyttöoikeuden haltija.

Katajanokka tyhjeni K-ryhmäläisistä, kun K-kauppi-
asliiton toimisto muutti joulukuussa 2016 Sörnäi-
siin. Liiton toimisto siirtyy K-kampukseen, kun uusi, 
Helsingin Kalasatamaan rakenteilla oleva toimisto-
rakennus valmistuu vuosikymmenen lopussa.

K-kauppiasliiton hallituksella oli seitsemän kokous-
ta, joista neljä kokopäiväkokousta, kaksi puhelin-
kokousta ja yksi kaksipäiväinen suunnittelukokous. 
Syyskuussa liiton hallitus teki viisipäiväisen opin-
tomatkan Tokioon. Lisäksi liiton hallitus ja kaikki  
K-luottamuskauppiaat osallistuivat kesäkuun alussa 
Keskon johdon kanssa yhteiseen, strategian toteut-
tamisen suunnittelupäivään.

K-kauppiasliiton hallituksessa tapahtui toiminta-
vuoden aikana henkilövaihdoksia. K-kauppiaslii-
ton puheenjohtaja Tomi Korpisaaren sairastumisen 
vuoksi puheenjohtajan tehtäviä hoiti tammikuus-
ta liiton vuosikokoukseen asti varapuheenjohtaja  
Markus Ranne. Tomi Korpisaari menehtyi 3.4.   

Jaana Hertsberg
K-kauppiasliiton toimitusjohtaja

Toni Pokela
K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja

Vuosikokouksessa 9.4. K-kauppiasliitolle valittiin  
uusi hallitus, jonka puheenjohtajana aloitti Toni  
Pokela, varapuheenjohtajana Jussi Perälä ja uusina 
jäseninä Tomi Huuho ja Merja Karhu. Hallituksen jä-
seninä jatkoivat Olli Runokangas, Jari Peltonen, Risto 
Niklas-Salminen ja Jyrki Aalto sekä Markus Ranne. 
K-kauppiasliiton hallituksesta jäivät 9.4. alkaen pois 
Juha Kupiainen, Pauli Jaakola sekä Matti Naumanen. 
Liiton toimitusjohtajana jatkoi Jaana Hertsberg.

Kiitämme K-luottamuskauppiaita, liiton toimiston 
henkilökuntaa sekä sidosryhmiämme vuoden 2016 
toiminnasta.
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Ruuan hinta laski edelleen -  
päivittäistavaroiden myynti  
kasvoi vajaan prosentin 
 
Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) tilaston mukaan 
päivittäistavaramyynti kääntyi pieneen kasvuun 
vuonna 2016. Käänteen taustalla on kauppojen 
aukiolojen vapautuminen, jonka kuluttajat ottivat 
positiivisesti vastaan. Alan kova kilpailu jatkui, 
mikä näkyi edelleen ruuan hinnan laskuna. Lasku 
kuitenkin hidastui vuoden kahdella viimeisellä 
vuosineljänneksellä.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi suurissa super-
marketeissa ja hypermarketeissa. Suurissa super-
marketeissa myynti lisääntyi 5,3 % ja hypermar-
keteissa 2,5 % vuoteen 2015 verrattuna. Muissa 
myymälöissä myynti sen sijaan laski. Eniten laskua 
kertyi pienmyymälöissä, joiden myynti supistui 12,1 
% edellisvuodesta. Valintamyymälöissä myynti laski 
puolestaan 5,9 % ja pienissä supermarketeissa hie-
noiset 0,1 %. Kaikkiaan päivittäistavaroiden myynti 
kasvoi 1 % vuoden takaisesta.

K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa 
kasvoi 0,5 % (alv 0 %, ilman Suomen Lähikauppaa) 
ja myynnin kasvu oli 12,1 % sisältäen Suomen Lähi-
kaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vä-
hittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 
-0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Kes-
kon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kulutta-
jahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %)  
arvioidaan kasvaneen noin 1 % (Keskon oma arvio).

K-RUOKAKAUPPIASYHDISTYS 2016

Ketjujen johtokunnat pitivät vuoden aikana sään-
nöllisesti kokouksia. 

Yhdistyksen hallituksella oli kahdeksan kokousta, 
joista kolme oli etäkokouksia. Hallituksen kokouksis-
sa keskusteltiin keinoista K-ruokakauppojen myyn-
nin ja kannattavuuden kehittämiseksi edelleen kove-
nevassa hintakilpailussa. Keskon uuden strategian ja 
varsinkin lähimarkkinastrategian toteutumista seu-
rattiin. Keskon omistukseen siirtynyt Suomen Lähi-
kaupan osakekannan kauppa vahvistui keväällä Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston hyväksyttyä yrityskaupan. 
Vuoden loppuun mennessä 223 Siwaa ja Valintaloa 
kauppoja oli muutettu K-marketeiksi. Asiakkaat ovat 
ottaneet mielihyvin vastaan uudet K-marketit, joi-
den valikoimiin saatiin mm. Pirkka-tuotteet. Tutki-
musten mukaan näiden kauppojen laatutaso nousi 
ja hintataso laski viidenneksellä. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.4. Levillä. 
Siellä hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan  
jäsenkauppiasta voi kokouksessa edustaa valta- 
kirjalla myös hänen K-kaupassa päätoimisesti 
työskentelevä K-kauppiasnimikkeen käyttöoikeu- 
den haltija. Käyttöoikeuden voi saada jäsen- 
kauppiaan ilmoituksesta hänen kaupassaan  
päätoimisesti työskentelevä avio- tai avopuoliso, 
sisar tai veli, joka on osakeyhtiömuotoisen 
K-kauppayrityksen osakas tai henkilöyhtiö- 
muotoisen K-kauppayrityksen vastuullinen yhtiö- 
mies, tai henkilö, joka on allekirjoittanut  
henkilökohtaisesti ketjusopimuksen mukaisen  
K-kauppiaan sitoumuksen.

 
Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 515.453,51 euroa. K-kauppiasliitto ei 
perinyt toimintavuonna jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 
342.630,92 euroa. Summa sisältää Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenmaksun 114.361,00 euroa. Yhdistyk-
sen hallitus tilasi Kehittyvä Kauppa -lehden kauppiasjäsenilleen vuodeksi 2016. Vuosikerroista maksettiin  
K-kauppiasliitto ry:lle 51.180,97 euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi kertomusvuonna 1.152.142,96 euroa. 
Tuloveroa yhdistys maksoi 264.969,78 euroa. Tilikausi 1.1. - 31.12.2016 oli ylijäämäinen 1.059.879,10 euroa.

Yhdistys hankki toimintavuoden aikana pitkäaikaiseen omistukseen Keskon A-sarjan osakkeita 23.480 kpl, 
900.075,07 eurolla. Yhdistyksen omistuksessa oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 484.336 kpl Keskon 
A-sarjan osaketta.

Sirpa Karppi ja henkilökunta, K-market Neulamuikku, Kuopio.



Lisäksi K-ruokakauppaketjujen ulkopuolisissa K-kaupoissa ja kauppa-autoissa toimi 81 kauppiasta.  
K-ruokakauppojen myynti (alv 0 %) Suomessa oli yhteensä 4637 miljoonaa euroa.  
Suomessa toimi yhteensä 841 K-ruokakauppiasta, jotka ovat K-ruokakauppiasyhdistyksen jäseniä.

*Kauppiaiden lukumäärä laskettu pääkauppapaikkojen mukaan.

1514

KETJUT LUKUINA

80        220        405         55

Myynti (alv 0%) milj.euroa

80        228        638         70

1503    1764      1208       112

Kauppojen lukumäärä

Kauppiaiden lukumäärä*

K-citymarket K-supermarket K-market K-liikenneasemat
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K-ryhmän rautakauppa jatkoi  
vahvaa kasvua ja uudistui

Rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdis-
tyksen RaSi ry:n tilaston mukaan rautakauppa-alan 
kokonaismarkkinat kehittyivät edelliseen vuoteen 
verrattuna 1,5 %. Parhaiten kehittyi rakennustarvik-
keiden ja puutavaran kauppa, mikä kertoo rakenta-
misen elpymisestä usean hiljaisen vuoden jälkeen 

K-rauta-ketjun veroton myynti oli 582 miljoonaa eu-
roa, jossa oli kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna 
2,6 %. Rautia-ketjun veroton myynti oli 430 miljoonaa  
euroa, jossa oli kehitystä 0,6 %.  

Syksyllä hyväksyttiin pitkään ja hyvin valmisteltu K-rau-
ta ja Rautia-ketjujen yhdistäminen uudeksi K-Rauta- 
ketjuksi. Uudelle ketjulle valittiin johtokunta 4.11. 
pidetyssä kauppiaskokouksessa. Valitun johtokun-
nan toimikausi jatkuu alkukeväälle 2018.

K-maatalous-ketjun veroton myynti oli 424 miljoo-
naa euroa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 
-3,1 %. Maatalouskaupan asiakasrakenne muut-
tuu voimakkaasti. Vuonna 2020 tiloja on Suomessa 
37 000, ja kolmannes tiloista lopettaa toimintansa. 
Asiakasrakenteen muutos vaikuttaa myyntiverkos-
ton kehitykseen tulevina vuosina. 

Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana kokouksia 
säännöllisesti. 

K-MAATALOUS- JA  
RAUTAKAUPPIASYHDISTYS 2016  

Hallituksella oli toimintavuoden aikana seitsemän 
kokousta, joista neljä oli etäkokouksia. Hallituksen 
ja ketjujohtokuntien kokouksissa olivat vuoden mit-
taan mm. esillä asiakkaille tarjottavat sähköiset pal-
velut, verkkokaupan kehittäminen, ja niissä kuultiin 
Rautakeskon toimitusjohtajan, ketjujen puheen-
johtajien, ketjujohtajien ja tavarakaupan johtajan 
tilannekatsauksia. Yhteisenä tavoitteena on edel-
leen kasvattaa myyntiä, markkinaosuutta ja kan-
nattavuutta

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.4. Levillä. Siel-
lä hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan jä-
senkauppiasta voi kokouksessa edustaa valta-
kirjalla myös hänen K-kaupassa päätoimisesti 
työskentelevä K-kauppiasnimikkeen käyttöoikeu-
den haltija. Käyttöoikeuden voi saada jäsenkaup-
piaan ilmoituksesta hänen kaupassaan päätoimi-
sesti työskentelevä avio- tai avopuoliso, sisar tai 
veli, joka on osakeyhtiömuotoisen K-kauppayri-
tyksen osakas tai henkilöyhtiömuotoisen K-kaup-
payrityksen vastuullinen yhtiömies, tai henkilö, 
joka on allekirjoittanut henkilökohtaisesti ketjus-
opimuksen mukaisen K-kauppiaan sitoumuksen. 

 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 116.425,65 euroa. K-kauppiasliitto ei 
perinyt toimintavuonna jäsenmaksua toimialayhdistyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 
113.955,29 euroa. Yhdistyksen hallitus päätti tilata Kehittyvä Kauppa -lehden kauppiasjäsenilleen vuodek-
si 2016. Vuosikerroista maksettiin K-kauppiasliitto ry:lle 9.146,17 euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi ker-
tomusvuonna 197.185,00 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 39.921,53 euroa. Tilikausi 1.1. - 31.12.2016 oli 
ylijäämäinen 159.686,11 euroa.

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita pitkäaikaiseen omistukseen toimintavuoden aikana yhteensä 
3.915 kpl, 149.908,49 eurolla. Yhdistyksen omistuksessa oli toimintavuoden lopussa yhteensä 82.789 kpl 
Keskon A-sarjan osaketta.

Iiro Takala, K-rauta Seinäjoki.
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KETJUT LUKUINA 2016

Lisäksi K-rautakauppojen ulkopuolisissa K-asiakassopimuskaupoissa toimi 28 K-kauppiasta.  
K-maatalous- ja rautakauppojen myynti (alv 0 %) Suomessa oli yhteensä 1476 miljoonaa euroa.  
Suomessa toimi yhteensä 147 K-maatalous- ja rautakauppiasta, jotka kuuluvat  K-maatalous- ja  
rautakauppiasyhdistykseen.

*Rautioista 41 oli samalla K-maatalouskauppoja.

** Kauppiaiden lukumäärä on laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan, Rautia-kauppiaista 27 oli myös  

K-maatalouskauppiaita.

12 42 65

Myynti (alv 0%) milj.euroa

78 46 93

424 582 430

Kauppojen lukumäärä

Kauppiaiden lukumäärä**

K-maatalous K-rauta Rautia*
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Erikoiskaupan sopeutuminen 
uusiin kaupankäynnin tapoihin 
jatkui

Vapaa-ajankauppaa tehtiin kiihtyvään tahtiin verkos-

sa. Ulkomaisten verkkokauppojen vetovoima jatkui 

edelleen. K-ryhmän vapaa-ajan kaupassa vastattiin 

verkkokaupan haasteisiin toteuttamalla Intersport- 

ja Kookenkä-ketjuissa toimivia verkkoratkaisuja sekä 

muita digitaalisia palveluita. Urheilukaupan alku-

vuotta himmensi kunnollisen talven puuttuminen. 

Intersport-kauppiaiden kannattavuuden heikenty-

minen saatiin päättymään. Kookenkä-ketju onnistui 

saavuttamaan K-ryhmän korkeimman nettosuosit-

teluindeksin. 

K-ERIKOISKAUPPIASYHDISTYS

Intersport-ketjun veroton myynti oli 192 miljoo- 

naa euroa myynnin kehityksen ollessa -1 %.  

Kookenkä-ketjun veroton myynti oli 38 miljoonaa 

euroa kehityksen ollessa 1,1 %.

Ketjujen johtokunnilla oli vuoden aikana sään-

nöllisesti kokouksia. Yhdistyksen hallituksella oli 

vuoden aikana viisi kokousta, joista kolme oli etä-

kokouksia. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.4. 

Levillä. Siellä hyväksyttiin sääntömuutos, jonka 

mukaan jäsenkauppiasta voi kokouksessa edustaa 

valtakirjalla myös hänen K-kaupassa päätoimisesti 

työskentelevä K-kauppiasnimikkeen käyttöoikeuden 

haltija. Käyttöoikeuden voi saada jäsenkauppiaan 

ilmoituksesta hänen kaupassaan päätoimisesti työs-

kentelevä avio- tai avopuoliso, sisar tai veli, joka 

Riina Koskinen ja 
Päivi Pikkarainen, Kookenkä Lahti.

on osakeyhtiömuotoisen K-kauppayrityksen osa-

kas tai henkilöyhtiömuotoisen K-kauppayrityksen 

vastuullinen yhtiömies, tai henkilö, joka on allekirjoit-

tanut henkilökohtaisesti ketjusopimuksen mukaisen  

K-kauppiaan sitoumuksen.

Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuotto-

ja kertyi yhteensä 68.166,20 euroa. K-kauppiasliitto 

ei perinyt toimintavuonna jäsenmaksua toimialayh-

distyksiltä. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut 

vuonna 2016 olivat 217.268,85 euroa. Yhdistyksen 

hallitus päätti keväällä pidetyssä kokouksessaan 

tilata Kehittyvä Kauppa -lehden kauppiasjäsenil-

leen vuodeksi 2016. Vuosikerroista maksettiin 

K-kauppiasliitto ry:lle 6.327,15 euroa. Yhdistys tu-

ki 131.774,97 eurolla kauppiaiden sekä kauppojen 

henkilökunnan koulutuksia sekä kokemustenvaih-

toa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi kertomusvuonna 

288.262,50 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 

29.184,68 euroa. Tilikausi 1.1. - 31.12.2016 oli yli-

jäämäinen 116.738,74 euroa.

Yhdistys hankki Keskon A-sarjan osakkeita toimin-

tavuoden aikana pitkäaikaiseen omistukseen 2.695 

kpl, 99.979,61 eurolla. Yhdistyksen omistukses-

sa oli toimintavuoden lopussa 118.000 kpl Keskon  

A-sarjan osaketta.

Sanna Tiitinen, 
Intersport Tampere Lielahti.



Lisäksi ketjujen ulkopuolella toimi 21 Kesport-kauppiasyrittäjää.  Kookenkä-, Intersport-, Kenkäexpert-
ti- ja Kesport-kauppojen yhteenlaskettu myynti (alv 0 %) oli 248 miljoonaa euroa. Muissa erikoiskaupan 
liikkeissä toimi kaksi K-kauppiasta. K-ryhmän erikoiskaupassa toimi yhteensä 100 K-kauppiasta, jotka 
kuuluvat K-erikoiskauppiasyhdistykseen.

*Kookenkä-ketjun kaupat ja Kenkäexpertit.

**Kauppiaiden lukumäärä laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan.
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KETJUT LUKUINA 2016

32   45

Myynti (alv 0%) milj.euroa

49 61 

41 192

Kauppojen lukumäärä

Kauppiaiden lukumäärä**

Kenkäkaupat* Intersport
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Kauppa ja yrittäjyys -opinnot vahvistivat K-ryhmän  
työnantajamielikuvaa

K-kauppiasliitossa jatkettiin työtä K-kauppiaiden ja K-ryhmän työnantajakuvan vahvistamiseksi. 

Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista oli Kauppa ja yrittäjyys -opintojen edistäminen. Opintokokonaisuu-

den tavoitteena on saada opiskelijat kiinnostumaan K-kauppiasyrittäjyydestä niin että opinnot suorittaneet 

opiskelijat ovat päteviä kaupan alan vastuutehtäviin, esimerkiksi osasto- tai myymäläpäälliköiksi. 

Kauppa ja yrittäjyys -verkko-opinnot otettiin käyttöön kahdessa uudessa ammattikorkeakoulussa ja jatket-

tiin niissä 14:ssä, jotka olivat mukana jo edellisenä vuotena. Vuonna 2016 viisi ammattikorkeakoulua tarjosi 

näitä opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Vuoden aikana avattiin 900 uutta opiskelijatunnus-

ta, ja 39 opiskelijaa suoritti kaikki kolme opintojaksoa. He saivat Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön 

200 euron stipendin. Opintokokonaisuutta käytiin esittelemässä 16 oppilaitoksessa, joissa tavoitettiin yli 

560 opiskelijaa. Kauppiailla ja kaupan henkilökunnalla oli mahdollisuus tutustua opintoihin K-Team Päivillä.

K-duunia nuorille

K-duunia on työteon lisäksi uuden oppimista, innostumista ja oivaltamista. K-duunia -nimikkeen alle on koot-

tu nuorten, alle 30-vuotiaiden väyliä työllistyä ja kasvaa kaupan alan ammattilaisiksi K-kaupoissa ja Keskossa.

K-kauppiasliiton ja Keskon yhteisen ohjelman ansiosta K-kauppiaiden ja Keskon esimiesten käyttöön saatiin 

K-KAUPPIASYRITTÄJYYS

erilaisia tietopaketteja ja materiaaleja mm. perehdyttämiseen liittyen. Lisäksi K-ryhmän uusille työntekijöil-

le järjestettiin yhteensä neljä Tervetuloa K-duuniin -tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 100 nuorta. 

 

Vuonna 2013 käynnistetty Nuorisotakuu K-ryhmässä ohjelma päättyi vuonna 2015, ja nuorten ja erityis-

ryhmien työllistäminen jatkui pysyvänä toimintamallina osana K-ryhmän Nuoriso-ohjelmaa. Vuoden 2016 

loppuun mennessä yli 3 200 syrjäytymisuhan alla olevaa nuorta oli saanut K-ryhmästä paikan työkokeilun, 

palkkatuen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen avulla. Kaiken kaikkiaan K-ryhmään on työllistynyt lähes  

28 000 alle 30-vuotiasta nuorta.

Aluetapaamisia ja koulutuksia

Kauppiaat kokoontuivat vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia seitsemään aluetapaamiseen Mikkeliin, Ka-

jaaniin, Seinäjoelle, Turkuun, Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle.

K-kauppiasliitto järjesti yhteistyössä Keskon kanssa kuusi sosiaalisen median koulutusta K-kauppiaille ja kaup-

pojen some-vastaaville. Koulutuksiin osallistui yli 130 henkilöä Mikkelissä, Turussa, Rovaniemellä, Vantaalla, 

Seinäjoella ja Lahdessa. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö rahoitti koulutukset, jotka olivat osallistu-

jille ilmaisia.

Yhteistyössä Keskon kanssa järjestettiin myös yhdeksän työpaikkaohjaajakoulutusta, joihin osallistui yli 90 

opiskelijoiden ohjaamisesta ja perehdyttämisestä vastaavaa henkilöä.



2726

Lakineuvontaa kauppiaille

Liiton lakimies sai toimintavuoden aikana K-kauppiailta yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse ennä-

tykselliset 1 200. Lakipalveluissa kokeiltiin toimiville K-kauppiaille tarkoitettuja täsmäkoulutuksia, jotka saivat 

myönteisen vastaanoton. Lakimies julkaisi myös ajankohtaisista aiheista videoita liiton Youtube-kanavalla. 

Eniten lakimiestä työllistivät kilpailukykysopimuksen kaupan alalle tuomat muutokset sekä Suomen Lähi-

kaupan kauppojen kauppiaallistamiset. 

Puitesopimus työterveyshuollon järjestämisestä jatkettiin

Vuonna 2015 neuvoteltua valtakunnallista puitesopimusta Terveystalon kanssa jatkettiin. Puitesopimus tar-

joaa K-kauppiaille valmiiksi neuvotellun kaupan alalle räätälöidyn työterveyspalvelun. Tarjolla on kaksi eri 

palvelutasovaihtoehtoa: perustason palvelusisältö sekä laajennettu palvelusisältö.

Kauppiaiden opintomatka Dubliniin

K-kauppiasliitto järjesti K-kauppiaille opintomatkan Irlannin Dubliniin syyskuussa. Lähes 90 ruoka-, rauta- ja 

urheilukauppiasta osallistui kolmipäiväiselle matkalle kahdessa osassa syyskuun puolivälissä. K-kauppiaille 

esiteltiin Irlantia ja maan vähittäiskaupan tilannetta Suomen Irlannin suurlähettilään luona ja lisäksi vierail-

tiin mm. SuperValu- ja Tesco-ketjujen kaupoissa. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus valita vapaaehtoisia 

retkiä eri ohjelmavaihtoehdoista. Monipuolisen ohjelman lisäksi osallistujat kiittelivät matkan tuomaa mah-

dollisuutta solmia uusia kauppiastuttavuuksia eri puolilta Suomea tulleiden kollegoiden kanssa. 

Tutkimustietoa kehitystyön tueksi

Vuosittaisen jäsenkyselyn lisäksi tehtiin kolme muuta kyselyä/tutkimusta K-kauppiaille liiton kehitystyön 

tueksi. 

Kaikille luottamuskauppiaille ja heidän keskolaisille yhteistyökumppaneilleen tehtiin maaliskuussa yhteis-

työtä kartoittava kysely. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 luottamuskauppiasta ja 21 keskolaista. Yhteistyö oli 

kokonaisuudessaan parantunut, osin huomattavastikin, vuoden 2014 vastaaviin tuloksiin verrattuna. Luot-

tamuskauppiaiden mielestä yhteistyö Keskon kanssa on entistä avoimempaa ja päätökset perustellaan 

paremmin. Keskolaisten mielestä taas yhteistyö kauppiaiden kanssa edistää asioiden läpivientiä ja kauppi-

aat arvostavat heidän osaamistaan.

Keväällä toteutettiin laadullinen K-naiskauppiastutkimus edellisvuoden alkukartoituksen tulosten syven-

tämiseksi. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella K-kauppiasuraa naisten näkökulmasta ja  

naiskauppiaiden kokemana sekä löytää ratkaisuja mm. naiskauppiuuden tukemiseen ja tasavertaiseen koh-

teluun ja saada lisää naiskauppiaita luottamustehtäviin. Tutkimus sisälsi viisi ryhmähaastattelua sekä yhden 

asiantuntijahaastattelun. Tulosten perusteella naiskauppiaiden asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat myönteiset 

ja he ovat tyytyväisiä työhönsä. Naiskauppiaille sosiaaliset kontaktit ja verkostot ovat keskeisessä roolis-

sa: läheisten tuki ja kannustus, vertaistuki sekä vahva me-henki työyhteisössä korostuvat naiskauppiaiden 

kohdalla. Keskeisinä syinä naisten hakeutumisessa K-kauppiasuralle korostuivat ei-taloudelliset seikat. Tut-

kimuksen toteutti tutkija Taru Lindblom Turun kauppakorkeakoulusta.

Toukokuussa K-kauppiasliitto teki kyselyn K-ruokakauppiaiden suhtautumisesta ruokahävikkiin. Tavoittee-

na oli kartoittaa ruokahävikin nykytila K-ruokakaupossa ja selvittää K-kauppiaiden näkemys siihen, miten 

hävikkiruoan lahjoittamista hyväntekeväisyyteen voitaisiin lisätä kaupoissa. Selvitykseen vastasi 450 K-

ruokakauppiasta. Valtaosa eli 91 % vastaajista ilmoitti lahjoittavansa hävikkiruokaa hyväntekeväisyyteen. 

K-ruokakauppiaat kokivat, että hävikkiruokaa lahjoitetaan jo nyt niin paljon kuin on mahdollista. Täysin mah-

dottomaksi vastaajat näkivät tilanteen, jossa kaupat joutuisivat lain pakottamana lahjoittamaan hävikkiruokaa 

suoraan asiakkailleen. Tutkimustuloksia hyödynnettiin K-ryhmän vaikuttamistyössä. 

K-kauppiaat tekivät opintomatkan Dubliniin syyskuussa.
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Digitaalisen viestinnän  
merkitys kasvoi 

K-kauppiasliiton viestintä palveli K-kauppiaita 
monikanavaisesti, kauppiaiden erilaiset viestin-
tätottumukset huomioiden.  Kauppiaat pystyivät 
seuraamaan liittonsa toimintaa printtilehtien, 
uutiskirjeiden, nettisivujen ja sosiaalisen median 
sekä erilaisten tapahtumien välityksellä. 

Printtiä ja digiä

Kauppias-jäsenlehti ilmestyi 11 kertaa eli ker- 

ran kuussa kesätaukoa lukuun ottamatta. Vuoden 

alussa tehty visuaalinen uudistus paransi lehden 

luettavuutta ja piristi ilmettä. K-ryhmässä tapah- 

tui vuoden aikana paljon uutta ja se näkyi 

lehden sivuilla. Artikkeleissa kerrottiin K-kauppi-

asliiton ja K-kauppiasketjujen tapahtumista 

sekä kaupan alan edunvalvonnasta. Lehdessä 

julkaistiin lakimiehen neuvoja ja asiantun-

tija-artikkeleita johtajuudesta. Omat palstansa 

oli ketjujohtokunnille, kauppiasesittelyihin, 

kauppiasaloitusten ja -vaihdosten seuraamiseen 

Liiton uutiskirjeen kauppiaat saivat 20 kertaa.   

 

Nettisivut uudistuivat

Sekä liiton kotisivut että kauppiaille tarkoite-

tut Kauppiassivut uudistettiin K-ryhmän uuden  

ilmeen mukaisiksi ja käyttäjilleen entistä helppo- 

käyttöisemmiksi. 

Sosiaalisen median merkitys liiton viestinnäs-

sä korostui entisestään. Liiton Facebook-sivujen 

päivitykset tavoittivat tuhansittain vastaanottajia 

viikoittain, ja vuoden aikana tehtiin useita videoi-

ta liiton YouTube-kanavan kautta jaettavaksi. Oman 

Twitter-tilin liitto avasi maaliskuussa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Kehittyvällä Kaupalla   
mielenkiintoinen juttuvuosi

Kehittyvän Kaupan juttuvuosi oli mielenkiin-
toinen ja monipuolinen. Kaupan kannalta 
merkittäviä juttuaiheita olivat mm. kaupan auki-
oloaikojen vapautuminen, alkoholilainsäädännön 
kokonaisuudistuksen eteneminen sekä pyr-
kimykset apteekkimonopolin purkamiseksi ja 
itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamiseksi. Pe-
rusteltuja näkemyksiään aiheista esittivät niin 
kauppiaat kuin kaupan edunvalvonnasta vastaavat 
päättäjätkin.

Vauhti oli kova myös K-ryhmän omien liiketoiminto-

jen kehittämisessä. Isoja asioita olivat mm. Suomen 

Lähikaupan ja Onnisen ostojen saattaminen pää-

tökseen. Niistä tuli osa uudistuvaa K-ryhmää. Myös 

lehden toimituksessa teroitettiin kynät ja seurat-

tiin jutuin Siwojen ja Valintalojen muuntamista 

K-Marketeiksi. Runsaasti palstatilaa saivat kauppi-

aallistaminen, paikallisuus, lähiruoka, ostamisen 

helppous ja kasvavat tuoteryhmät. Tämän lisäksi 

Liiton uusilla kotisivuilla K-kauppiasyrittäjät nousivat entistä vahvemmin viestinnän keskiöön.
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mielenkiintoisia uudistumisia ja menestystarinoita 

oli kerrottavana myös K-citymarket- ja K-supermar-

ket -ketjuista.

Esille nousi myös Onninen yrityksenä ja sen merkittä-

vä vaikutus K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan 

kaupan tulevaan menestykseen. Kesällä kuultiin pe-

rustelut siitä, miksi uusi K-Rauta-ketju on tarpeen ja 

aivan vuoden lopulla uutisoitiin jo uuden K-Rauta-

ketjun näyttävästä liikkeellelähdöstä.

Lehti käsitteli vuoden aikana monipuolises-

ti kaikkia niitä tavara-aloja, joilla K-ryhmä toimii.  

Ajankohtaisia juttuja lehden 10 numeroon teh-

tiin päivittäistavarakauppamarkkinoiden sekä 

rautakaupan suhdanteiden kehityksestä ja K-ryh-

män menestyksestä kovassa kilpailutilanteessa. 

Runsaasti uutisoitavaa löytyi myös muista liiketoi-

minnoista: huonekalukaupasta, urheilukaupasta, 

kenkäkaupasta, maatalouskaupasta, autokaupasta 

ja veneiden myynnistä. Myös kilpailijoiden menes-

tystä luodattiin Kaupan Tekijät -teemanumerossa 

toukokuussa.

Kehittyvä Kauppa loi jälleen hyvää K-henkeä ja toimi 

apuna K-identiteetin rakentamisessa. Tapahtumista 

olivat näyttävästi esillä mm. Keskon Kaupan päivä 

ja K-kauppiasliiton järjestämät K-Team Päivät. Niin 

ikään henkilöstön ammattitaidon kehittämisen kan-

nalta tärkeä ja uudistunut Mestarimyyjä-valmennus 

oli lehden keskeistä juttusisältöä. Monipuolis-

ta juttutarjontaa täydensivät artikkelit ja kolumnit 

digitalisaatiosta, hyvinvoinnista, kuluttajakäyttäy-

tymisen muutoksista sekä trendeistä Suomessa ja 

muualla maailmassa. 

Kehittyvän Kaupan sähköinen uutiskirje lähetettiin 

neljä kertaa K-ryhmän yhteistyökumppaneille ja se 

sai hyvän vastaanoton. K-kauppiaat ja osa keskolai-

sista saivat uutiskirjeen aina ennen painetun lehden 

ilmestymistä.

Jonna ja Petri Railamo, K-market  
Kissanmaa, Tampere.
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K-Team Päivillä osallistujaennätys

K-Team Päivät kokosi 6 000 K-kaupan ammattilaista Helsinkiin pyhäinpäivänä 5.11. Sen lisäksi, että K-Team 

Päivät on vuoden suurin K-ryhmän ammattitapahtuma, se oli myös osallistujamäärältään vuoden suurin 

K-kauppiastapaaminen. Kauppiaita puolisoineen oli paikalla yli 570. Uusien kauppiaiden verkostoitumistilaisuu-

dessa kauppiasuransa alkutaipaleella olevat yrittäjät toivotettiin tervetulleiksi K-ryhmään. Kauppiasloungessa 

kauppiaat, keskolaiset ja tavarantoimittajat tapasivat tuttuja ja vaihtoivat kuulumisia.

Ammattimessuilla K-ryhmäläiset saivat kattavan katsauksen kauden uutuus- ja sesonkituotteisiin, teema-

alueina olivat käyttötavara ja pienpanimot. K-lavalla ajankohtaisista kaupan alan aiheista puhuivat Sampo 

Kaulanen, Riku Rantala ja Jethro Rostedt. K-lavalla jaettiin kaikkien aikojen ensimmäiset K-Ruoka Award-

sit sekä palkittiin K-ryhmän vuoden K-duuni -kilpailun Vuoden Nuori työntekijä ja Nuorten työllistäjä.  

Tapahtumarikas päivä päättyi Jari Sillanpään ja Sannin huippuesityksiin.

Jyväskyläläiset Mika ja Miia Sarestie (vas.) vaihtoivat Kauppiasloungessa kuulumisia kauppiaskollegoidensa Maarit 
ja Pekka Kukkosen kanssa.



3534

Kotkan K-supermarket Pookin kauppias Oskari Liikonen (oik.) palkittiin K-duuni -kisan Vuoden nuorten työllistäjänä. 
Vierellä kilpakumppanit K-supermarket Koivuhaan Kari Auramo (vas.) sekä K-citymarket Puuvillan Juha ja Petra Jylli. 

K-kauppiaiden joukkue K-Basket Team pelasi koripallon ystävyysottelun Helsinki Basketball Academya vastaan. 
Hanno Möttölän luotsaama kauppiasjoukkue voitti pelin niukasti.

K-Team Päivien kävijät saivat maistella  
Pirkan näyttävällä osastolla mm. juustoja.
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Tasavallan presidentin 6.12.2015 myöntämät kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Jari Peltonen , kauppias, Rautia Malmi, Helsinki

Suomen Leijonan ansioristi
Merja Karhu, kauppias, K-rauta Kouvola, Kuusankoski
Erkki Kääpä, kauppias, K-supermarket Munkki, Helsinki

K-kauppiasliiton kunniamerkit
Pasi Aro, kauppias, Kookenkä Patina, Joensuu

Jyrki Laulaja, diplomikauppias, Kookenkä Porvoo

Risto Niklas-Salminen, diplomikauppias Intersport Koskikeskus, Tampere

Mikael Åstrand, kauppias, K-rauta Vantaanportti, Vantaa

HUOMIONOSOITUKSET 2016

K-kauppiasliiton ansiomerkki
Mikko Helander, pääjohtaja, Kesko Oyj, Helsinki

Uudet diplomikauppiaat
Minna Kelamo, K-market Rekola, Vantaa

Mervi Kivistö, K-supermarket Hätilä, Hämeenlinna

Marko Koivisto, K-market Hakaniemi, Helsinki

Timo Laukkanen, K-supermarket Vihti

Tero Lehtonen, K-supermarket Vuoksenniska, Imatra

Minna Lundén, K-supermarket Forssa

Juuso Mustonen, K-supermarket Komppi, Ikaalinen

Mari Mustonen, K-supermarket Kauppatori, Rovaniemi

Tomi Nordin, K-supermarket Wasa, Vaasa

Juha Reinikainen, K-market Tullintori, Tampere

Virpi Sipola, Kookenkä Kouvola

Sanna Vuorialho, K-citymarket Kajaani 

Marko Vuorimaa, K-rauta Tourutorni, Jyväskylä

Tasavallan presidentin 6.12.2015 myöntämät kunniamerkit jaettiin K-kauppiasliiton vuosikokouksessa Levillä. Kauppias 
Jari Peltonen (vas.) sai Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin ja kauppias Erkki Kääpä Suomen Leijonan ansioristin.

K-kauppiasliiton ansiomerkin rintaansa sai pääjohtaja Mikko Helander (vas.)  
ja kunniamerkit kauppias Juha Kalliala, ketjujohtajat Ari Sääksmäki ja Antti Meriläinen.
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K-RUOKAKAUPPIASYHDISTYS

Ansiomerkit

Juha Kalliala, kauppias, K-supermarket Hirvensalo, Turku

Asko Kuusisalo, kauppias, K-citymarket Hyvinkää

Ari Sääksmäki, ketjujohtaja, Ruokakesko Oy, Helsinki

Toimintamerkit

Minna Back-Tolonen, diplomikauppias, K-market Muoniontori, Muonio

Tom Hautakangas, kauppias, K-citymarket Vaasa Kivihaka

Anne Hiltunen, kauppias, K-citymarket Kouvola, Kuusankoski

Tero Huhtala, kauppias, K-citymarket Ruoholahti, Helsinki

Mika Huikko, kauppias, Neste Oil K-market Vantaa Keimola Itä

Juha Jylli, kauppias, K-citymarket Pori Puuvilla

Johanna Kontio, ketjujohtaja, Ruokakesko Oy, Helsinki

Mikko Länsiluoto, diplomikauppias, K-market Töölöntori, Helsinki

Jari Mattila, kauppias, K-supermarket Rokkala, Mikkeli

Jouni Monto, kauppias, K-supermarket Yliveto, Vantaa

Tuomo Siira, kauppias, Neste Oil K-market Orimattila Tuuliharja

Marko Strand, kauppias, K-citymarket Lielahti, Tampere

Jari Suojanen, kauppias, K-supermarket Katariina, Kaarina

Pasi Toppari, kauppias, K-citymarket Päiväranta, Kuopio

Tuula Viinamäki, kauppias, K-supermarket Hansa, Ulvila

Janne Ylä-Autio, kauppias, K-supermarket Huutoniemi, Vaasa

Uusia diplomikauppiaita valmistui 13. Kunniakirjan Levillä saivat Marko Vuorimaa (vas.), Toni Nordin,  
Mari Mustonen, Juuso Mustonen, Minna Lundén, Tero Lehtonen, Timo Laukkanen ja Mervi Kivistö.

K-MAATALOUS- JA RAUTAKAUPPIASYHDISTYS 

Ansiomerkit

Mikko Kilpeläinen, kauppias, Rautia K-maatalous Vaala

Ismo Lahtela, kauppias, K-rauta Rautapertti, Imatra

Antti Meriläinen, ketjujohtaja, Rautakesko Oy, Vantaa

Janne Mäkinen, osastopäällikkö, K-rauta Skanssi, Turku

Ilkka Oksanen, talomyyjä, K-rauta 75, Vantaa

Toimintamerkit

Tommi Aaltonen, kauppias, Rautia Uusikaupunki

Sari Häyhä, myyntipäällikkö, K-rauta Pori

Maija Kaipiainen, myyntipäällikkö, K-rauta 75, Vantaa

Matti Kuosa, diplomikauppias, Rautia K-maatalous Somero

Juha Pastila, myymäläpäällikkö, K-rauta Mikkeli

Marko Rinne, kauppias, K-rauta Porvoo

Toni Varonen, talomyyjä, K-rauta Palokka, Jyväskylä

Virpi Viinikainen, ketjujohtaja, Rautakesko Oy, Vantaa

Kai-Heikki Pennanen (vas.) K-market Nuotasta Polvijärveltä ja Jarkko Miinin Joen-
suun Intersportista iloitsivat kasvattajakauppiaan kunniamaininnasta.
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K-ERIKOISKAUPPIASYHDISTYS RY

Ansiomerkki

Hanne Laitinen, kauppias, Intersport Lappeenranta

Toimintamerkki

Vesa Ylilehto, kauppias, Intersport Rovaniemi

Kasvattajakauppiaat

Kai-Heikki ja Niina Pennanen, K-market Nuotta, Polvijärvi

Jarmo ja Anne Antikka, K-rauta Äimärautio, Oulu

Jarkko Miinin, Intersport Eräurheilu, Joensuu

Mikko Tekoniemi, Kookenkä Rovaniemi

K-ruokakauppiasyhdistyksen ja K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen toimintamerkit saivat diplomikauppias 
Mikko Länsiluoto (vas.), ketjujohtaja Virpi Viinikainen, kauppias Marko Rinne, diplomikauppias Matti Kuosa, 
kauppiaat Mika Huikko ja Tommi Aaltonen, diplomikauppias Minna Back-Tolonen ja ketjujohtaja Johanna Kontio.
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K-kauppiaana aloitti viime vuoden aikana 53 uutta K-kauppiasyrittäjää eri puolilla Suomea. Määrä oli hie-

man pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin aloittaneita oli 57. Miesten osuus aloittaneista kasvoi, kun 

heitä oli 42, mikä on viisi edellisvuotta enemmän; naisia oli 11 eli yhdeksän vähemmän kuin vuonna 2015.

Uusista kauppiaista 41 oli ruokakauppiaita, kuusi rauta-ja/tai maatalouskauppiaita, viisi urheilukauppiaita 

ja yksi kenkäkauppias. Määrät olivat lähellä edellisvuoden tasoa. Viime vuonna uusia yrittäjiä aloitti eniten  

K-Market-ketjussa, joka otti vastaan 36 uutta kauppiasta. 

Lopettaneiden määrä väheni selvästi, kun vuonna 2016 kauppiasuransa lopetti 90 K-kauppiasta edellisvuo-

den 108:n sijaan. Syitä lopettamiseen ovat yleensä alan vaihto tai eläkkeelle siirtyminen.

Suomessa noin 1 100 K-kauppiasyrittäjää
 
Suomessa toimi vuoden vaihteessa yhteensä 1 088 K-kauppiasyrittäjää. Heistä 841 toimii  

K-ruokakauppiaina, 147 rauta- ja/tai maatalouskauppiaina sekä 100 erikoiskauppiaina. 

K-ruokakauppiaiden määrä tulee kasvamaan lähivuosina, kun vähintään 400 K-Marketeiksi   

muutettua Siwaa ja Valintataloa siirtyy kauppiasyrittäjien vastuulle seuraavan kahden vuoden aikana.

Ikähaitari 23-93 vuotta

K-kauppiasyrittäjien keski-ikä on pysynyt ennallaan 46 vuodessa. Vanhin Suomessa toimiva  

kauppias on 93-vuotias Veikko Leinonen K-Monimarketista Ristijärveltä.  Nuorin K-kauppias on  

23-vuotias K-Market Matkompiksen Axel Eriksson Taalintehtaalta.

Naisia K-kauppiaista on viidennes. Naiskauppiaiden määrä on kuitenkin käytännössä suurempi,  

koska suurin osa K-kaupoista on perheyrityksiä, joissa molemmat puolisot työskentelevät K-kauppiaina. 

VUONNA 2016 ALOITTI 53 UUTTA  
K-KAUPPIASYRITTÄJÄÄ

Suomen nuorin K-kauppias Axel Eriksson, 23, 
aloitti oman kauppiasuransa K-Market 

Matkompiksessa Taalintehtaalla 20.11.2016.



Ketju               Säännöt                     Lisätavoite                            Yhteensä

K-market                                   1 000                                   3 000                                  4 000

K-supermarket 1 000                                  8 000                                  9 000

K-citymarket                                 1 000                                15 000                                16 000

Kookenkä                                  1 000                                   2 000                                   3 000

Intersport                                  1 000                                   6 000                                   7 000

K-maatalous                                 1 000                                  3 500                                  4 500

K-rauta                                  1 000                                 15 000                                  16 000

K-kauppiasliiton hallituksen suositus on, että K-kauppiaat ketjuyrityksineen hankkivat omistukseensa 
vuosittain Keskon A-osakkeita määrällä, joka vastaa vähintään 10  % ketjuyrityksen liikevoitosta.

K-kauppiasliiton hallituksen suositus K-kauppiaille ja ketjuyrityksille on omistaa pitkällä  
tähtäyksellä Keskon A-osakkeita seuraavasti:
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K-kauppiasliitto ja K-kauppiaat Keskon osakkeenomistajina

K-kauppiasliiton omistukset K-ryhmän yhtiöissä olivat vuonna 2016 seuraavat:

• Kesko Oyj äänimäärästä 12,19 % (K-kauppiasliitto ja toimialayhdistykset)

• Vähittäiskaupan Takaus Oy 34,60 %

• Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy 40,00 %

K-kauppiasliitto ja toimialayhdistykset

K-kauppiasliiton ja toimialayhdistysten sääntöjen mukaan em. yhdistykset ovat Keskon osakkeenomistajia.

Yhdistykset ovat hankkineet toimintansa aikana pitkäaikaiseen omistuksiin Keskon A-sarjan osakkeita. 

Pylväikössä liiton ja yhdistysten osakeomistukset vuosien 2012 - 2016 aikana.

K-kauppiaat

K-kauppiasliiton toimialayhdistysten sääntöjen mukaan jokaisen K-kauppiaan tai hänen  

määräysvallassaan olevan yhtiön tulee omistaa vähintään tuhat kappaletta Keskon A-sarjan osakkeita.

OMISTUKSET

Sari ja Leif Kullberg, 
Neste K Hermanni, Helsinki.



Nya kunniga medarbetare utbildades för butikerna 
och arbetsgivarbilden stärktes genom att fortsätta 
med studieprogrammet Kauppa- ja yrittäjyys i 16 
yrkeshögskolor. Det blev möjligt att avlägga studi-
erna även i fem öppna yrkeshögskolor. Under verk-
samhetsåret inledde 900 studerande studierna. För 
K-köpmännen och deras nyckelpersoner ordnades 
dessutom utbildning om sociala medier och utbild-
ning av arbetsplatshandledare. Över 220 personer 
deltog i dessa utbildningar som ordnades på olika 
orter.

K-köpmannaförbundets kommunikation utveckla-
des aktivt. Under verksamhetsåret förnyades för-
bundets webbsidor, ett Twitter-konto öppnades och 
antalet elektroniska nyhetsbrev och målgrupper 
höjdes. Den ökade populariteten som förbundets 
Facebook-uppdateringar, videor och andra digitala 
kanaler röner bevisade, att förbundets kommunika-
tion har utvecklats och blivit flerkanalig. 

Intressebevakningen och påverkansarbetet var 
fortsatt aktiva. K-köpmannaförbundet verkade via 
organisationer i handelsbranschen för att förbätt-
ra verksamhetsförutsättningarna för köpmannafö-
retagsamheten. K-köpmannaförbundet hade sam-
manlagt 22 representationer i Finlands Näringsliv 
EK:s, Förbundet för Finsk handels och Familjefö-
retagens förbunds organ samt i branschspecifika 
förbunds organ, där förbundet representerades 
av K-förtroendeköpmän och sakkunniga på byrån. 
K-köpmannaförbundets medlemskap i Familjeföre-
tagens förbund upphörde den 31 december 2016. 
Utöver påverkan som sker via organisationer togs 
det kontakt direkt med beslutsfattare och tjänste-
män.

I påverkansarbetet gjordes K-köpmannaföretag-
samheten bekant och det togs ställning till förny-
elsen av alkohollagen, förvandlingsstraff för böter, 
lokala avtal samt regleringen av affärskutymen i livs-

medelskedjan och en lagmotion om matsvinn. Om 
matsvinnet gjordes en enkät bland K-matköpmän-
nen och resultaten av den användes i stor utsträck-
ning i påverkansarbetet.

K-köpmannaförbundet och dess föreningar ökade 
sitt innehav i Kesko genom att under verksamhets-
året förvärva 169 537 Keskos A-aktier för långva-
rigt innehav.

K-köpmannaförbundet uppbar ingen medlemsav-
gift av branschföreningarna under verksamhetsåret 
2016 och rekommenderade branschföreningarna, 
att de för de inbesparade medlen skulle förvärva 
aktier i Kesko för långvarigt innehav.

För K-gruppen utformades en för K-affärerna och 
Kesko gemensam personalförmån i samarbe-
te med Kesko och K-köpmännen. Keskokoncernen 
med dess 331 butiker och 959 K-köpmän och deras 
1 081 K-affärer anslöt sig till det frivilliga K-perso-
nalförmånssystemet. Rabattsystemet togs i bruk vid 
ingången av år 2017, och cirka 50 000 medarbetare 
i K-gruppen och deras makar omfattas av förmånen.

I styrelsearbetet låg tyngdpunkten på en aktiv upp-
följning av affärsområdenas utveckling samt på att 
stödja och stärka K-köpmannaföretagsamheten via 
samarbete, intressebevakning, strategiskt ägande 
och utvecklingsprojekt. Styrelsen följde med af-
färsområdenas utveckling i branschöversikter och 
branschföreningarnas ordförande presenterade ut-
sikter om läget i K-kedjorna och i sin bransch.

K-köpmannaförbundets styrelse inledde i samband 
med Kesko ett planeringsarbete för att utveck-
la K-köpmännens och butikspersonalens kompe-
tens och för att omorganisera utbildningen. För att 
främja en hållbar verksamhet i K-affärerna godkän-
de styrelsen och beslöt att ta i bruk K-köpmannens 
ansvarsfulla verksamhetsprinciper.
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Ett år av förnyelser

I Finlands ekonomi kunde tecken på ett uppsving 
skönjas i slutet av verksamhetsåret. Efter den långa 
konjunkturnedgången steg konsumenternas förtro-
ende för ekonomin högre än på åratal och en svag 
uppgång skedde i ekonomin. Hela detaljhandeln 
växte med närmare två procent.

K-gruppens dagligvaruhandel stärktes i och med 
Keskos förvärv av Suomen Lähikauppa. Kedjeförny-
elser inleddes i K-market- och K-citymarketkedjor-
na. Vid årets utgång hade 233 Siwa- och Valinta-
talo-butiker konverterats till K-marketar, varav 18 
hade övertagits av K-köpmän.

Handelns öppettider avreglerades från början av år 
2016. Förändringen ledde till ökad försäljning i stora 
dagligvaruaffärer, men samtidigt försvann den kon-
kurrensfördel små mataffärer med mindre säljyta än 
400 kvadratmeter hade haft. De förlängda öppetti-
derna, den hårda priskonkurrensen och den fortsat-
ta nedgången i matpriserna medförde utmaningar 
för dagligvaruaffärernas lönsamhet.

K-gruppens byggvaru- och husteknikhandel stärk-
tes, då Kesko köpte Onninen. K-rauta- och Rau-
tia-kedjornas försäljning och marknadsandel ökade. 
Under verksamhetsåret beslöts att K-rauta och Rau-
tia-kedjorna sammanslås till en ny och ännu starka-
re K-Rauta-kedja. 

K-lantbruksaffärernas försäljning sjönk i och med 

STYRELSEORDFÖRANDENS  
OCH VERKSTÄLLANDE  

DIREKTÖRENS ÖVERSIKT
K-KÖPMANNAFÖRBUNDETS 104:E VERKSAMHETSÅR

att priserna på gödsel, bränslen och spannmål gick 
ned, men den utvecklades bättre än marknaden.  
K-gruppens specialaffärer uppvisade ökad försälj-
ning i slutet av året och lönsamheten förbättrades 
såväl i Intersport- som i Kookenkä-kedjan.

K-köpmannaförbundets grundläggande uppgift är 
att utveckla och förstärka K-köpmannaföretag-
samheten samt samarbetet med Kesko. Tyngd-
punkter i förbundets verksamhetsår var ett gott 
samarbete mellan Kesko och K-köpmännen, sam-
hällelig påverkan och att bekantgöra K-köpmannafö-
retagsamheten för beslutsfattarna samt en förstärk-
ning av det strategiska ägandet.

På förbundets evenemang byggdes det kontaktnät 
och K-andan höjdes. K-köpmannadagar ordnades i 
Levi i april och i samband med dem hölls även K-köp-
mannaförbundets årsmöte. För köpmännen ordna-
des två fullsatta studieresor till Dublin och regionala 
träffar runtom i Finland. På K-gruppens gemensam-
ma yrkesevenemang K-Team Dagarna samlades när-
mare 6 000 personer från K-gruppen och samar-
betspartner, varav 570 köpmän.

Anställning av unga och andra specialgrupper 
främjades genom att erbjuda K-köpmännen råd-
givningstjänster om sysselsättning. Under två 
och ett halvt år har över 3 200 ungdomar som 
riskerar marginalisering sysselsatts i K-affärerna 
och på Kesko via K-gruppens ungdomsprogram.  



För att utveckla K-köpmannaförbundets verksam-
het mättes köpmännens nöjdhet och förväntning-
ar i en medlemsenkät i februari. Ett jämlikt bemö-
tande av köpmännen och uppmuntran av kvinnliga 
köpmän blev föremål för en undersökning, som be-
handlade kvinnor som K-köpmannaföretagare och 
som innehavare av förtroendeuppgifter i K-köpman-
naförbundet.

Branschföreningarnas regler och praxis modernise-
rades bl.a. för att främja ett jämlikt bemötande av 
könen. Rätten att använda benämningen K-köp-
man utvidgades så att den på vissa villkor gäl-
ler även systrar eller bröder, som arbetar på hel-
tid i medlemsköpmannens butik och är delägare i 
K-affärsföretaget eller ansvariga bolagsmän. I alla 
branschföreningar verkställdes den av styrelsen re-
kommenderade stadgeändringen som innebär att 
en medlemsköpman på föreningens möte kan före-
trädas med fullmakt även av en innehavare som har 
rätt att använda benämningen K-köpman och som 
arbetar i medlemsköpmannens butik.

Skatudden tömdes på anställda i K-gruppen, då 
K-köpmannaförbundets byrå flyttade till Sörnäs i 
december 2016. Förbundets byrå flyttar till K-kam-
pus, då den nya kontorsbyggnaden som håller på 
att uppföras i Fiskehamnen i Helsingfors står klar i 
slutet av årtiondet.

K-köpmannaförbundets styrelse sammanträdde sju 
gånger, varav fyra var heldagsmöten, två telefonmö-
ten och ett tvådagars planeringsmöte. I september 
gjorde förbundets styrelse en femdagars studieresa 
till Tokio. Dessutom deltog förbundets styrelse och 
samtliga K-förtroendeköpmän i början av juni till-
sammans i en med Keskos ledning gemensam pla-
neringsdag för verkställandet av strategin.

I K-köpmannaförbundets styrelse skedde person-
skiften under verksamhetsåret. Då K-köpman-

naförbundets ordförande Tomi Korpisaari insjuk-
nade, övertogs ordförandeuppdraget från januari 
fram till förbundets årsmöte av vice ordförande 
Markus Ranne. Tomi Korpisaari avled den 3 april. 
På årsmötet den 9 april valdes en ny styrelse för  
K-köpmannaförbundet med Toni Pokela som  
ordförande, Jussi Perälä som vice ordförande samt 
Tomi Huuho och Merja Karhu som nya medlemmar. 
Som styrelsemedlemmar fortsatte Olli Runokangas, 
Jari Peltonen, Risto Niklas-Salminen och Jyrki Aalto 
samt Markus Ranne. Juha Kupiainen, Pauli Jaakola 
och Matti Naumanen lämnade K-köpmannaförbun-
dets styrelse den 9 april. Som förbundets verkstäl-
lande direktör fortsatte Jaana Hertsberg.

Vi tackar K-förtroendeköpmännen, personalen på 
förbundets byrå och våra intressentgrupper för 
verksamheten år 2016.
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Jaana Hertsberg
K-köpmannaförbundets verkställande direktör

Toni Pokela
K-köpmannaförbundets styrelseordförande

Mikko Kervinen, K-rauta Savonlinna.
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K-KAUPPIASLIITTO ry 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Ero €
Varsinainen toiminta   
TUOTOT 1 837 967,09 1 988 929,52 -150 962,43
KULUT -3 639 231,78 -3 336 800,51 -302 431,27
   
Kulujäämä -1 801 264,69 -1 347 870,99 -453 393,70
    
Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
OSINKOTUOTOT JA KOROT 9 751 764,72 6 688 780,79 3 062 983,93
   
Tuottojäämä 7 950 500,03 5 340 909,80 2 609 590,23 

VEROT -1 597 464,21 -1 075 304,67 -522 159,54

TILIKAUDEN TULOS 6 353 035,82 4 265 605,13 2 087 430,69

VASTAAVAA 31.12.2016  31.12.2015
    
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineettomat hyödykkeet  30 249,77   43 886,62
Aineelliset hyödykkeet  81 871,71   80 483,89
Osakkeet ja osuudet  71 701 776,26  66 412 058,83
    
 71 813 897,74  66 536 429,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Saamiset     
    Pitkäaikainen     
       Muut saamiset  48 174,00  0,00
    
    Lyhytaikainen    
       Myyntisaamiset  170 877,93  86 502,56
       Muut saamiset  205 341,45  163 957,27
       Siirtosaamiset  26 858,86  34 114,96

 403 078,24  284 574,79
    
 Rahoitusarvopaperit 2 700 000,00  1 700 000,00
  
Rahat ja pankkisaamiset  711 948,23  975 280,92
    
 3 863 200,47  2 959 855,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ  75 677 098,21  69 496 285,05
    
    
VASTATTAVAA  31.12.2016  31.12.2015
    
OMA PÄÄOMA     
Edellisten tilikausien ylijäämä  68 720 640,09  64 455 034,96
Tilikauden ylijäämä   6 353 035,82  4 265 605,13

Oma pääoma yhteensä  75 073 675,91  68 720 640,09
    
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
    Ostovelat  92 992,45  111 519,01
    Muut velat  130 955,00  74 693,34
    Siirtovelat  379 474,85  589 432,61

Vieras pääoma yhteensä  603 422,30  775 644,96
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  75 677 098,21  69 496 285,05

TU
LO

S
TA

SE

Marika ja Mika Huikko,  
Neste K Keimola Itä, Vantaa.
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K-kauppiasliiton hallitus

Kauppias Toni Pokela, K-Citymarket Iso-Omena, Espoo, pj. 
Kauppias Jussi Perälä, K-Rauta Oulunkylä, Helsinki, vpj 
Kauppias Markus Ranne, K-Supermarket Hertta, Helsinki, 
Kauppias Tomi Huuho, K-Citymarket Klaukkala 
Kauppias Olli Runokangas, K-Market Masurkka, Helsinki  
Kauppias Jari Peltonen, K-Rauta Malmi, Helsinki
Kauppias Merja Karhu, K-Rauta Kouvola 
Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen, Intersport Koskikeskus, Tampere
Diplomikauppias Jyrki Aalto, Kookenkä Kamppi, Helsinki

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus

Kauppias Markus Ranne, K-Supermarket Hertta, Helsinki, pj. 
Kauppias Tomi Huuho, K-Citymarket Klaukkala, vpj. 
Kauppias Pauli Jaakola, K-Supermarket Konala, Helsinki
Kauppias Olli Runokangas, K-Market Masurkka, Helsinki, vpj. 
Kauppias Janne Rinne, K-Citymarket Vantaa Koivukylä 
Kauppias Aki Luomanen, K-Supermarket Postitalo, Helsinki 
Kauppias Jukka Juhajoki, K-Market Päivikki, Vahto

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen hallitus 
Kauppias Jari Peltonen, K-Rauta Malmi, Helsinki, pj. 
Kauppias Merja Karhu, K-Rauta Kouvola, vpj. 
Kauppias Sami Aalto, K-Rauta Kuninkoja, Raisio
Kauppias Timo Tersa, K-Rauta Lappeenranta
Diplomikauppias Sami Mäklin, K-maatalous Lahti 
Kauppias Veli-Pekka Tolonen, K-maatalous Rantsila
Diplomikauppias Matti Kuosa, K-Rauta K-maatalous Somero 
Diplomikauppias Petri Väisänen, K-Rauta K-maatalous Kankaanpää

K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallitus 
Diplomikauppias Risto Niklas-Salminen, Intersport Koskikeskus, Tampere, pj.
Diplomikauppias Jyrki Aalto, Kookenkä Kamppi, Helsinki, vpj.
Kauppias Mika Juvonen, Intersport Suomenoja, Espoo 
Diplomikauppias Jarkko Miinin, Intersport Eräurheilu, Joensuu
Kauppias Pasi Aro, Kookenkä Patina, Joensuu 

K-LUOTTAMUSKAUPPIAAT 31.12.2016 Ketjujohtokunnat
K-citymarket 
Kauppias Tomi Huuho, K-Citymarket Klaukkala, pj. 
Kauppias Janne Rinne, K-Citymarket Vantaa Koivukylä, vpj. 
Kauppias Hannu Aaltonen, K-Citymarket Kupittaa, Turku
Kauppias Jukka Itkonen, K-Citymarket Turku Länsikeskus 
Diplomikauppias Risto Kontturi, K-Citymarket Oulu Kaakkuri 
Kauppias Kimmo Sivonen, K-Citymarket Lahti Karisma 
Kauppias Sami Sivonen, K-Citymarket Pirkkala
Kauppias Mika Timonen, K-Citymarket Helsinki Itäkeskus
Kauppias Pasi Toppari, K-Citymarket Kuopio Päiväranta

K-supermarket

Kauppias Pauli Jaakola, K-Supermarket Konala, Helsinki, pj.
Kauppias Aki Luomanen, K-Supermarket Postitalo, Helsinki, vpj.
Kauppias Mika Mustonen, K-Supermarket Lehmus, Lappeenranta
Kauppias Teppo Ojala, K-Supermarket Lempola, Lohja 
Kauppias Ari Ruissalo, K-Supermarket Länsiportti, Tampere
Diplomikauppias Janne Saarela, K-Supermarket Toppila, Oulu 
Kauppias Juuso Savolainen, K-Supermarket Torikulma, Iisalmi
Kauppias Jari Suojanen, K-Supermarket Katariina, Kaarina
Kauppias Janne Ylä-Autio, K-Supermarket Huutoniemi, Vaasa 

K-market 
Kauppias Olli Runokangas, K-Market Masurkka, Helsinki, pj.
Kauppias Jukka Juhajoki, K-Market Päivikki, Vahto, vpj.
Kauppias Annika Eklund-Storrank, K-Market Torghallen, Uusikaarlepyy
Kauppias Raimo Holappa, K-Market Paprika, Puolanka
Kauppias Kimmo Juntti, K-Market Kirsikka, Tornio
Kauppias Sirpa Karppi, K-Market Neulamuikku, Kuopio
Diplomikauppias Mikko Länsiluoto, K-Market Töölöntori, Helsinki 
Kauppias Harri Nykopp, K-Market Otso, Riihimäki 

K-liikenneasemat

Kauppias Mika Huikko Neste K Keimola Itä, Vantaa, pj.
Kauppias Juha Salo, Neste K Oulunkylä, Helsinki, vpj.
Kauppias Nina Laituri, Neste K Puijonlaakso, Kuopio
Kauppias Seppo Lauer, Neste K Janakkala Linnatuuli, Tervakoski
Kauppias Petri Lehti, Neste K Rajatorppa, Vantaa
Kauppias Kai Malmgren, Neste K Malmi, Helsinki
Kauppias Marit Mertsalmi, Neste K Kirri, Palokka
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K-rauta 

Kauppias Timo Tersa, K-Rauta Lappeenranta, pj.
Diplomikauppias Petri Väisänen, K-Rauta K-maatalous Kankaanpää, vpj.
Kauppias Sami Aalto, K-Rauta Kuninkoja, Raisio
Kauppias Merja Karhu, K-Rauta Kouvola
Diplomikauppias Matti Kuosa, K-Rauta K-maatalous Somero
Diplomikauppias Keijo Numminen, Rautia Tampere
Kauppias Jouko Strand, Rautia K-maatalous Sodankylä
Diplomikauppias Hannu Toivonen, K-Rauta Lanterna, Helsinki 
Kauppias Marko Vuorimaa, K-Rauta Tourutorni, Jyväskylä 

K-maatalous

Diplomikauppias Sami Mäklin, K-maatalous Lahti, pj.
Kauppias Veli-Pekka Tolonen, K-maatalous Rantsila, vpj.
Kauppias Tuomo Erjala, K-Rauta K-maatalous Meriniitty, Salo
Kauppias Arto Heiskanen, Rautia K-maatalous Heiskanen, Vieremä
Kauppias Jani Koskela, K-maatalous Kokkola 
Kauppias Arto Tervahauta, K-maatalous Seinäjoki

Intersport 

Diplomikauppias Jarkko Miinin, Intersport Eräurheilu, Joensuu, pj.  
Kauppias Mika Juvonen, Intersport Suomenoja, Espoo, vpj.  
Kauppias Jyrki Mollgren, Intersport Puhos, Helsinki
Diplomikauppias Jarkko Rahkonen, Intersport Imatra
Diplomikauppias Kirsi Väänänen, Intersport Järvenpää
Kauppias Vesa Ylilehto, Intersport Seinäjoki

Kookenkä 

Diplomikauppias Jyrki Aalto, Kookenkä Kamppi, Helsinki, pj.
Kauppias Pasi Aro, Kookenkä Patina, Joensuu, vpj. 
Diplomikauppias Virpi Hyppönen, Kookenkä Jyväskylä
Diplomikauppias Jyrki Laulaja, Kookenkä Porvoo

Luottamuskauppiaiden vuosipalkkiot vuonna 2016

Liiton puheenjohtaja 15 000 €
Liiton varapuheenjohtaja 10 000 €
Yhdistyksen puheenjohtaja 7 500 €
Yhdistyksen varapuheenjohtaja 5 000 €
Ketjujohtokuntien puheenjohtajat 4 000 €
Ketjujohtokuntien varapuheenjohtajat 2 500 €

Päällekkäisiä vuosipalkkioita ei makseta. Jos henkilöllä on kaksi yllä mainituista luottamustehtävistä, mää-

räytyy vuosipalkkio korkeamman vuosipalkkion mukaan. Luottamuskauppiaille maksetaan kokouspalkkio 

100 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan matkakulut ja päiväraha, jotka ovat verottomia. Kokouspalkkiot 

ovat saajalleen veronalaista tuloa, josta menee 60 % veroa, ellei saaja toimita verokorttia, jossa on alhai-

sempi veroprosentti.

K-kauppiasliiton edustajat kaupan alan järjestöissä 31.12.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

edustajisto/Jaana Hertsberg; yrittäjävaltuuskunta/Esa Kiiskinen

Kaupan liitto

hallitus/Toni Pokela (kutsuttuna); yhteistyövaliokunta/Jaana Hertsberg; koulutusvaliokunta/Kai Laikio; 

verovaliokunta/Joni Lindström; turvallisuusvaliokunta/Hannu Rinne; työelämävaliokunta/Hannu Rinne; 

kuluttaja-asiat-valiokunta/Tapio Syrén; lakivaliokunta/Tapio Syrén

Erikoiskaupan ryhmä

Risto Niklas- Salminen 

Päivittäistavarakauppa ry

hallitus/Markus Ranne; lähipalvelut-ryhmä/Pentti Kaulamo, viestintäryhmä/Leena Salo

Rauta- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RaSi ry

hallitus/Jari Peltonen 

Perheyritysten liitto

perheyritysvaltuuskunta/Jyrki Aalto, Jaana Hertsberg, Pauli Jaakola, Jari Peltonen, Markus Ranne

Edustukset
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Yrittäjän Päivän säätiö

hallitus/Jaana Hertsberg

Kaupan tutkimussäätiö sr

hallitus/Tuura Inha, Kai Laikio

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sr

hallitus/Kai Laikio, liiketalouden neuvottelukunta Advisory Board/Kai Laikio

Helia-säätiö sr

hallitus/Kai Laikio

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy

hallitus/Kai Laikio

Ilmarinen 

asiakkaiden neuvottelukunta/Jaana Hertsberg

K-kauppiasliiton edustajat K-ryhmän toimielimissä 31.12.2016

Vähittäiskaupan Takaus Oy 
hallitus, toimikausi 4/2016 – 4/2017/Jari Peltonen, Markus Ranne, Heimo Välinen

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy

hallitus toimikausi 4/2016 – 4/2017/Jyrki Aalto, Markus Ranne, Jussi Perälä

Kaupan maataloussäätiö sr

hallitus/Jaana Hertsberg 

Keskon Eläkekassa

hallitus/Jaana Hertsberg 

Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sr

hallitus/Toni Pokela pj, Jussi Perälä vpj, Jaana Hertsberg, Risto Niklas-Salminen, Kai Laikio (asiamies)

Kauppiaiden Vanhuudentukisäätiö sr

hallitus/Hannu Rinne (asiamies)

Hammarén Sonja (31.8. asti) | Hertsberg Jaana | Inha Tuura | Jaakkola Arto
Jern Cecilia | Kilgast Riitta | Kinnunen Johanna (6.12. asti) | Koivula Antti

Kopisto-Lindholm Mariine | Laikio Kai | Nyqvist Anne (5.9. alkaen) | Pajamäki Tarja
Rinne Hannu | Ruusunen Anneli | Salo Leena | Similä Jussi (23.5.-31.8.)

Suurnäkki-Vuorinen Kirsi | Syrén Tapio | Tanhuanpää Tommi 

K-KAUPPIASLIITON TOIMISTON 
HENKILÖKUNTA 2016

K-kauppiasliitto ry

Sörnäistenkatu 2 | 00580 Helsinki
Puh. 010  53 010 | www.k-kauppiasliitto.fi

Henrietta Hänninen ja Raija Westerholm, 
K-supermarket Hyrylä, Tuusula.
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K-kauppiasliitto ry

Sörnäistenkatu 2 | 00580 Helsinki
Puh. 010  53 010 | www.k-kauppiasliitto.fi


